
HANDBOK FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENlNGEN KIKAREN 9         
(SENAST UPPDATERAD DEN 28 OKTOBER 2009.) 
 
 
ADMINISTRATIV FÖRVALTNING 
 
Den administrativa förvaltningen sköts av en särskild firma (se telefonlistan under 
“Administrativ förvaltning“). Firman sköter bokföring, debitering av månadsavgifter, 
pantsättning och utskickande av underlag till deklarationer. Har du frågor angående 
dessa punkter kontakta styrelsen.   
 
Har du frågor rörande den tekniska förvaltningen ska du inte ringa denna firma.  
 
ANDRAHANDSUTHYRNING 
 
Alla andrahandsuthyrningar ska godkännas av styrelsen. Praxis är att man får tillstånd till 
uthyrning ett år i taget när skälet är studier eller arbete på annan ort. Andra skäl kan i 
vissa speciella fall godtas. Styrelsens beslut kan överklagas till hyresnämnden. Den som 
vill hyra ut i andra hand ska i god tid lämna en skriftlig ansökan till styrelsens ordförande. 
Den ska innehålla uppgifter om tid för uthyrning, skäl till detta och uppgifter om 
andrahandshyresgästen.  
 
Enligt stadgarna är föreningen berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning 
om bostadsrättshavaren utan tillstånd upplåtit lägenheten i andra hand. 
 
ANSLAGSTAVLA 
 
Föreningens anslagstavla är placerad i gathusets farstu. Här finner du meddelanden från 
styrelsen och från övriga medlemmar i föreningen. Där finns också delar av telefonlistan. 
 
Vid fel kontakta föreningens ansvarige för "Trapphus, källare och vind" (se telefonlistan). 
 
AVGIFTER 
 
Årsavgiften betalas månadsvis och är din del av självkostnaden för föreningens drift. 
Avgiften fastställs av styrelsen. Det är viktigt att du betalar i tid. Enligt stadgarna kan 
bostadsrättshavare som dröjer med betalning av avgiften utöver två vardagar efter 
förfallodagen bli uppsagd till avflyttning.  
 
Om du vill betala kvartalsvis/årsvis eller via autogiro kontakta firman under “Administrativ 
förvaltning“ i telefonlistan. 
 
AVLOPP 
 
Föreningen svarar för alla stamledningar vad gäller avlopp. Bostadsrättshavaren svarar 
för golvbrunnar och ledningar från stammen. 
 
Vid fel som kräver omedelbar åtgärd (t ex vid risk för översvämning) ringer du under 
kontorstid firman angiven under "Vatten, avlopp och värme" i telefonlistan och under icke 
kontorstid firman angiven under "Jourservice" i telefonlistan. 



 
BALKONGER 
 
Bostadsrättshavaren beställer direkt av anlitad firma (se telefonlistan under “Balkong“) 
och svarar själv för alla kostnader för uppsättning inklusive byggnadsställningar och 
underhåll av balkongen.  
 
Montering av balkong kräver bygglov. Kontakta föreningens ansvarige för mer uppgifter. 
Bostadsrättshavaren måste anmäla till och få godkännande av styrelsen innan arbetet 
får påbörjas.  
 
Av föreningen rekommenderat färgval/tyg för markiser och väv till balkongerna heter 
Sandatex 33. 
 
Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna.  
 
Tänk på att inte aska eller fimpa över balkongräcket eftersom det är grannen under som 
får fimpen och askan på sin balkong.  
 
BARNVAGNAR 
 
Rum avsett för barnvagnar finns på bottenvåningen i gathuset.  
 
BILPARKERING 
 
Föreningen saknar garage eller p-platser. 
 
BRANDSKADOR 
 
Om det inträffar en brandskada som täcks helt eller delvis av fastighetsförsäkringen ska 
du kontakta föreningens försäkringsansvarige eller försäkringsbolaget (se i telefonlistan 
under "Försäkring och skadedjur") för att få en skadeanmälan. Efter att du fyllt i den ska 
du lämna den till ordföranden. När bolaget fått in anmälan skickar de en representant för 
inspektion. 
 
Om du är osäker på om en skada ska regleras av fastighetens försäkringsbolag eller ditt 
hemförsäkringsbolag kontakta föreningens försäkringsansvarige (se telefonlistan). 
 
I vissa fall kan bostadsrättshavaren bli skyldig att betala tillbaka reparationskostnader till 
försäkringsbolaget och betala kostnaden för självrisken till föreningen. Det blir aktuellt 
om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens vållande. Detsamma gäller om 
skadan uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till 
bostadsrättshavarens hushåll eller gästar honom/henne eller av annan, som han/hon 
inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans/hennes räkning, om 
bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han/hon bort iaktta. 
 
BRANDVARNARE 
 
Alla lägenheter måste ha brandvarnare enligt lag. Bostadsrättshavaren ansvarar för att 
brandvarnare finns och fungerar.  



 
BREDBAND 
 
Tillgång till bredband finns genom kabelnätet. Den som vill ha tillgång till internet via 
kabelnätet beställer direkt från anlitad firma (se under “Kabel-TV och Internet Cable“ i 
telefonlistan) och får då ett paket med modem och det som behövs för uppkoppling. 
Bostadsrättshavaren står själv för alla kostnader. 
 
BREVINKAST 
 
Föreningen ansvarar för detta. Vid fel kontakta föreningens ansvarige för "Trapphus, 
källare och vind" (se telefonlistan). 
 
CYKELPARKERING 
 
Cyklar ska parkeras i cykelställen på gården. Förse cykeln med namnskylt så att 
styrelsen kan kontrollera att inga "obehöriga" cyklar parkeras där. Cyklar får absolut inte 
parkeras i trapphusen, vid piskställningen, vid staketet eller i andra gemensamma 
utrymmen. 
 
Det finns gott om utrymmen att ställa cyklar i källaren i gårdshuset. 
 
DÖRRINGKLOCKA 
 
Föreningen ansvarar för lägenhetsdörrens ringklocka. Vid fel kontakta föreningens 
ansvarige för "Trapphus, källare och vind" (se telefonlistan). 
 
EKONOMI 
 
Föreningens ekonomi handhavs av styrelsen. Föreningens räkenskapsår löper från den 
1 januari till den 31 december. Före april månads utgång varje år ska styrelsen till 
revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. 
Revisionsberättelse ska avgivas senast den 1 juni.  
 
Styrelsens redovisningshandlingar och revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för 
medlemmarna minst en vecka före ordinarie föreningsstämma, som ska hållas årligen 
före juni månads utgång. Föreningen anlitar en särskild firma för att sköta bokföringen 
(se telefonlistan under "Administrativ förvaltning"). 
 
EL 
 
Föreningen ansvarar för elledningar och uttag i gemensamma utrymmen. I lägenheterna 
ansvarar föreningen enbart för elledningen fram till underskåpet (proppskåpet). Övriga 
ledningar samt alla uttag och underskåpet med säkringar svarar bostadsrättshavaren för. 
 
Om en elektriker som du anlitar måste stänga av huvudströmmen för fastigheten ska du 
om möjligt kontakta föreningens el-ansvarige och sätta upp ett meddelande på 
anslagstavlan om när det ska ske. Vid fel som föreningen ska åtgärda och som inte 
behöver åtgärdas omedelbart kontakta föreningens ansvarige för el (se telefonlistan 
under “El“) . 



Vid elavbrott gör följande: 
 
Ta först reda på om avbrottet berör enbart vår fastighet eller flera. Berör det ett större 

område kontakta el-distributören (se telefonlistan under "El"). 
 
Berör avbrottet bara vår fastighet kontrollera dina säkringar i proppskåpet i lägenheten. 
 
Om dina proppar är hela kontakta föreningens ansvarige eller någon i styrelsen för 

kontroll om någon huvudsäkring för din lägenhet gått. Om inte felet beror på detta får 
den du kontaktat ansvara för att felet anmäls till aktuell firma. 

 
Får du inte tag i någon i föreningen får du göra felanmälan direkt till den firma vi anlitar 

(se bilagan under "El" respektive "Jourservice"). 
 
Elmätarna finns i låsta utrymmen på bottenvåningarna. För att hitta din mätare måste du 
veta mätarens beteckning. Den finns angiven på ditt proppskåp. 
 
FASAD 
 
Vid reparationsbehov eller synpunkter om fasaden kontakta föreningens ansvarige för 
"Gård, tak och fasad" (se telefonlistan). 
 
FELANMÄLAN 
 
I denna handbok anges under respektive rubrik vad som ska göras vid fel. I slutet av 
föreningens telefonlista anges vilka som är föreningens ansvariga för varje område och 
vilka firmor föreningen anlitar. 
 
Vid fel som inte kräver omedelbar åtgärd försök alltid kontakta den föreningsansvarige 
eller någon i styrelsen. 
 
Vid fel som måste åtgärdas omedelbart ringer du under kontorstid den firma som finns 
angiven under respektive rubrik i telefonlistan och under icke kontorstid den firma som 
finns angiven i telefonlistan under "Jourservice". 
 
Ringer du själv är det viktigt att du anger att du ringer för föreningens räkning och att 
fakturan ska skickas till Bostadsrättsföreningen Kikaren 9, c/o ordföranden, (ange namn 
på ordföranden och hans/hennes adress). Anmäl sedan till föreningens ansvarige eller 
ordföranden vad du gjort. En förutsättning för att föreningen ska betala är naturligtvis att 
det är fel på något som föreningen ansvarar för. I annat fall kommer du att debiteras för 
detta. 
 
FÖNSTER 
 
Om en glasruta går sönder i din lägenhet svarar du för reparationen själv. Du svarar 
också för målning av fönsterbågarna med undantag av yttersidorna, som föreningen 
ansvarar för. 
 
Vid fel på fönster i gemensamma utrymmen kontakta föreningens ansvarige för 
"Trapphus, källare och vind" (se telefonlistan). 



 
Om det p g a att ett större antal rutor krossats är risk för skador eller att lokalerna blir 
utkylda och du inte får tag i föreningens ansvarige eller någon i styrelsen ring 
glasmästeriet under "Trapphus, källare och vind" under kontorstid och firman under 
"Jourservice" under icke kontorstid (se telefonlistan). 
 
FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång. Extra 
föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/10 
av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende 
som önskas behandlat. 
 
Varje medlem har en röst på stämman (en röst per lägenhet). Föreningsstämmans 
beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid 
lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Det finns dock vissa undantag (t ex 
beslut som innebär ändring av grundavgift och medför rubbning av det inbördes 
förhållandet mellan grundavgifterna, beslut som leder till att lägenhet undergår 
försämring av icke ringa betydelse eller som leder till väsentlig förändring av lägenhet 
och ändring av föreningens stadgar). 
 
FÖRRÅD 
 
Till varje lägenhet hör ett källarförråd, i gat- resp gårdshuset. För att komma till dessa 
utrymmen krävs särskild nyckel. Bostadsrättshavaren svarar själv för låset på sitt förråd.  
 
Observera att ingenting får förvaras utanför förråden. Saker som påträffas utanför eget 
utrymme transporteras bort.  
 
Vid fel kontakta föreningens ansvarige för "Trapphus, källare och vind" (se telefonlistan). 
 
FÖRSÄKRING 
 
Fastigheten är försäkrad i det bolag som anges i telefonlistan under “Försäkring”.  
 
Om det inträffar en skada som täcks av fastighetsförsäkringen (t ex de flesta fall av 
vattenskador, brandskador eller skador p g a ohyra i din lägenhet) ska du kontakta 
föreningens försäkringsansvarige eller försäkringsbolaget (se telefonlistan under 
"Försäkring ") för att få en skadeanmälan. Efter att du fyllt i den ska du lämna den till 
ordföranden. När bolaget fått in anmälan skickar de en representant för inspektion. 
 
Om du är osäker på om en skada ska regleras av fastighetsförsäkringsbolaget eller ditt 
hemförsäkringsbolag kontakta föreningens försäkringsansvarige. 
 
I vissa fall kan bostadsrättshavaren bli skyldig att betala tillbaka reparationskostnader till 
försäkringsbolaget och betala kostnaden för självrisken till föreningen. Det blir aktuellt 
om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens vållande eller genom vårdslöshet 
eller försummelse av någon som hör till hans/hennes hushåll eller gästar honom/henne 
eller av annan, som han/hon inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för 
hans/hennes räkning.  



 
I fråga om brandskador som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäller det som sagts 
ovan enbart om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han/hon bort 
iaktta. 
 
 
FÖRVALTNING 
 
Se “ADMINISTRATIV FÖRVALTNING“ respektive “TEKNISK FÖRVALTNING“. 
 
FÖRÄNDRING AV LÄGENHET 
 
Bostadsrättshavaren får företa vissa förändringar i lägenheten.  Bostadsrättshavaren får 
också montera balkong enligt gällande byggnadslov (se vidare under “BALKONG“).  
 
Avsevärd förändring får dock företas endast efter anmälan till styrelsen och under 
förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem. Exempel på 
sådana förändringar är förändring som kräver bygglov alternativ bygganmälan, 
förändring av ledning för vatten, avlopp eller värme eller montering av balkong.  
 
Om bygglov krävs måste bostadsrättshavaren lämna kopia på beslutet om bygglov innan 
arbetet påbörjas och bekosta besiktning efteråt. Besiktningsprotokoll ska lämnas till 
styrelsen.  
 
Alla arbeten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Bostadsrättshavaren svarar för 
skador som uppstår p g a att de som utfört arbetet inte gjort det på ett fackmannamässigt 
sätt.  
 
Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. 
 
GRILL 
 
En gemensam grill finns utanför tvättstugan i gathuset. Den som vill använda den kan 
boka genom att sätta lapp på grillen. Den som använder grillen måste rengöra den 
efteråt och återställa den i källaren. 
 
Observera att grillning inte är tillåten på balkongerna. 
 
GÅRDEN 
 
Föreningen ansvarar för gården och ser till att beställa snöskottning från taken och 
borttagande av istappar. 
 
Det är viktigt att vi alla hjälper till med trädgårdsskötsel på sommaren och snöskottning 
och sandning på vintern. Snöskyffel och sand finns vintertid i soprummet. En gång på 
hösten och en gång på våren samlas vi alla för gemensam gårdsstädning. 
 
HANDBOK 
 
Sekreteraren i styrelsen (se telefonlistan) ansvarar för handboken. Anmäl förslag till 
förändringar till sekreteraren. 



 
HANDKASSA 
 
Föreningens kassör (se telefonlistan) har tillgång till en handkassa för löpande mindre 
utgifter.  
 
HISS 
 
Om ingen sitter fast i hissen ska felanmälan ske under kontorstid antingen till 
föreningens ansvarige eller direkt till ansvarig firma (se i telefonlistan under "Hiss"). 
 
Om någon sitter fast ring direkt till den ansvariga firman som finns angiven under "Hiss" i 
telefonlistan (dit ringer du både under kontorstid och jourtid). 
 
HUVUDNYCKEL 
 
För att komma in i vissa utrymmen i fastigheten krävs tillgång till huvudnyckel. Det gäller 
t ex rum där installationer rörande el, fjärrvärme, vatten och kabel-TV finns. Huvudnyckel 
finns hos styrelseledamöterna, firman ansvarig för "Vatten, avlopp och värme“ samt hos 
jourservicefirman (se telefonlistan). 
 
INKÖP TILL FASTIGHETEN 
 
Om du tycker något behöver köpas till fastigheten vänd dig till respektive 
föreningsansvarig eller någon i styrelsen. Inköp får endast ske på uppdrag av styrelsen 
eller efter godkännande av styrelsen.  
 
INTERNET 
 
Se “BREDBAND“. 
 
JOURSERVICE 
 
Föreningen har avtal med en firma (se telefonlistan under “Jourservice") som har åtagit 
sig att förmedla hjälp under jourtid om något skulle hända i fastigheten som kräver ett 
omedelbart ingripande och avhjälpande. (När det gäller hissen finns i telefonlistan under 
“Hiss“ ett telefonnummer som gäller under jourtid).  
 
Förmedlingen är kostnadsfri för dig. Vem som sedan ska betala för åtgärdandet av felet 
beror på om det är du eller föreningen som ansvarar för det som det blivit fel på. Se 
under varje rubrik i denna handbok. 
 
Det är viktigt att du bara ringer när det verkligen är nödvändigt som t ex vid fara för 
översvämning, risk för olycksfall eller skadegörelse p g a snö, is eller föremål som kan 
falla ner från fastigheten, fel på centralvärmeanläggningen och elavbrott, eftersom varje 
sådan utryckning kostar mycket. 
 
KABEL-TV 
 
Fastigheten är ansluten till kabel-TV. Föreningen betalar underhållsavgifter och 



kostnaden för basutbudet. Föreningen svarar för stamuttaget i varje lägenhet och 
ledningen till detta uttag och ledningar mellan stamuttagen i olika lägenheter. 
Bostadsrättshavaren svarar för alla extra uttag och ledningar till och från 
extrauttaget/extrauttagen.  
 
Om du vill ha ytterligare kanaler måste du skaffa en dekoder och beställa kanaler från 
anlitad firma (se under “Kabel-TV och Internet Cable“ i telefonlistan) och du betalar för 
detta själv. Har du frågor kontakta föreningens ansvarige. 
 
Vid fel gör följande: 
 
Ta först reda på att det verkligen är fel på bas- eller fastighetsnätet och inte på din TV. 

Fråga grannar bredvid och under eller över. 
 
Om det är fel på bas- eller fastighetsnätet kontakta föreningens ansvarige. Får du inte 

tag på honom/henne ring först firman ansvarig för basnätet (se telefonlistan under 
"Kabel-TV") för att få klarhet i om det är fel på basnätet eller inte. Om det är dålig bild 
eller ingen bild alls på en enstaka kanal är det ofta fel på satellitöverföringen. Det kan 
du få reda på om du ringer denna firma. 

 
Om firman ansvarig för basnätet säger att felet inte ligger där ringer du firman ansvarig 

för fastighetsnätet (se telefonlistan under "Kabel-TV"). 
 
Meddela sedan föreningens ansvarige eller ordföranden vad du gjort och sätt upp en 

lapp om detta på anslagstavlan. 
 
KAKELUGNAR 
 
Föreningen ansvarar för rökgångarna i fastigheten. Bostadsrättshavaren svarar för 
kakelugnen och dess rökkanal. För att få elda krävs godkännande / besiktning av 
aukoriseard sotare. Föreningens ansvarige för "Trapphus, källare och vind" ansvarar för 
detta område. 
 
KÄLLARE 
 
Vid reparationsbehov eller synpunkter vad gäller källaren kontakta föreningens ansvarige 
(se telefonlistan under “ Trapphus, källare och vind “). 

Med hänsyn till brandsäkerheten får absolut inga föremål placeras i de utrymmen som är 
gemensamma i källaren. Saker som står där transporteras bort.  

LAMPOR 
 
Vid fel kontakta föreningens ansvarige för "El" (se telefonlistan). Denne ansvarar för byte 
av glödlampor. 
 
LÅN 
 
Se “PANTSÄTTNING“. 
 
LÅS 



Bostadsrättshavaren ansvarar själv för lås till lägenheten. Vid fel på lås till gemensamma 
utrymmen kontakta föreningens ansvarige för "Trapphus, källare och vind" (se 
telefonlistan). 

I övriga fall kan du under kontorstid ringa låsfirman angiven i telefonlistan under 
"Trapphus, källare och vind" och under jourtid firman angiven under "Jourservice". Du 
får själv stå för låssmedens kostnad, varför du ska se till att fakturan skickas till dig. 

 
LÄGENHETSFÖRTECKNING 
 
Föreningen är skyldig att föra förteckning över de lägenheter som är upplåtna med 
bostadsrätt med uppgift om bl a lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal, 
bostadsrättshavarens namn samt insatsen för bostadsrätten.  
 
Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts ska detta antecknas i 
förteckningen.  
 
Förteckningen sköts av och finns tillgänglig hos firman som anlitas för den administrativa 
förvaltningen (se telefonlistan). Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur 
lägenhetsförteckningen. En sådan begäran ska ställas direkt till anlitad firma. 
 
MEDLEMSFÖRTECKNING 
 
Föreningen är skyldig att föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar med 
uppgift om namn och postadress samt den bostadsrätt han/hon har. Styrelsen ska hålla 
förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den.  
 
Förteckningen sköts av och finns tillgänglig hos firman som handhar den administrativa 
förvaltningen (se telefonlistan). 
 
MÅLNING 
 
Se “UNDERHÅLL OCH REPARATION“. 
 
NAMNSKYLT PÅ LÄGENHETSDÖRREN 
 
Föreningen ansvarar för detta men bostadsrättshavaren beställer själv namnskylten hos 
anlitad firma (se telefonlistan under “Namnskyltar“ ). Det räcker att tala om att det är en 
namnskylt till Brf Kikaren 9 så ordnar firman det och skickar faktura till föreningen.  
 
OHYRA 
 
Se “SKADEDJUR“. 
 
PANTSÄTTNING 
 
Du kan pantsätta din lägenhet t ex i en bank dvs lämna din lägenhet som säkerhet för ett 
lån. Har du pantsatt lägenheten ska du omedelbart skicka underrättelse om detta 
(vanligtvis sköter kreditgivaren om detta) till firman som finns angiven i telefonlistan 
under "Administrativ förvaltning". Detta är mycket viktigt. Firman har fullmakt att skriva 
under underrättelse om pantsättning. 



 
Om pantsättningen upphör skickar kreditgivaren meddelande till firman. Om 
kreditgivaren istället skickar detta direkt till dig så ska du omedelbart sända 
meddelandet till firman. 
 
Föreningen tar ut en pantsättningsavgift av pantsättaren på högst 1 % av det basbelopp 
som gällde vid tidpunkten för underrättelsen om pantsättningen. 
 
PORTTELEFON 
 
Föreningens ansvarige (se telefonlistan under "Porttelefon") svarar för byte av kod, 
inkodning av lägenhetens telefonnummer och namnskylt vid porttelefonen. Vid fel 
kontakta den ansvarige. 
 
För att komma in i vår fastighet kan man använda nyckel, kodlås (B och en fyrsiffrig kod) 
eller porttelefon (anropsnummer vid porten eller ditt telefonnummer). När någon 
använder porttelefon ringer det hos dig och du hör en melodi. Om du vill öppna lägger du 
på luren efter samtal eller tryck på 5 (gäller bara 12/13 knapps telefon) och lägg på. Om 
du inte vill öppna vänta tills melodin hörs en andra gång (efter ca 40 sekunder) och lägg 
på eller tryck 0 och lägg på.  
 
Portkoden fungerar bara mellan klockan 06.00 -21.00. Anropsnumren går endast att 
använda under tiden 07.00-21.00. Telefonnumret som anrop fungerar dygnet runt.  
 
Om du har telefonsvarare måste du spela in telefonens 0-signal (lyft luren och tryck på 0) 
innan du talar in ditt meddelande. Om du inte gör det så kommer automatiskt dörren 
öppnas när telefonsvararen går igång. 
 
RADIATORER 
 
Föreningen svarar för allt underhåll av själva radiatorerna och ledningar till dessa med 
undantag av målning. Föreningens ansvarige finns under “Vatten, avlopp och värme“ i 
telefonlistan. 
 
REPARATIONER 
 
Se “UNDERHÅLL OCH REPARATIONER“. 
 
REVISOR 
 
Föreningsstämman utser revisor och ev revisorssuppleant. Vilka som är revisorer 
framgår av telefonlistan. 
 
RÖKNING 
 
Rökning liksom lika självklart fimpning är förbjudet i trapphus, hiss eller andra 
gemensamma utrymmen. 
 
SKADEDJUR 
 
Vid upptäckt av skadedjur kontakta föreningens ansvarige (se i telefonlistan under 



"Skadedjur") eller någon i styrelsen. Är det bråttom kan du ringa ansvarig firma direkt (se 
telefonlistan). 
 
I vissa fall kan bostadsrättshavaren bli skyldig att betala tillbaka kostnaden för 
utrotningen till försäkringsbolaget och betala kostnaden för självrisk till föreningen. Det 
blir aktuellt om skadedjuren spridits genom hans/hennes vållande eller genom 
vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans/hennes hushåll eller gästar 
honom/henne eller av annan, som han/hon inrymt i lägenheten eller som där utför arbete 
för hans/hennes räkning.  
 
SNÖSKOTTNING 
 
Föreningens ansvarige för "Gård, tak och fasad" (se telefonlistan) har huvudansvaret. 
Alla måste försöka att hjälpa till med skottning av gården. Föreningens ansvarige ser till 
att snöröjning från taket beställs av anlitad firma. Vid nödsituation ring direkt till anlitad 
firma eller firman under “Jourservice“ (se telefonlistan). 
 
SOPOR 
 
Hushållssopor slängs i soprummet i gathuset (ingång från gården). Grovsopor får 
absolut inte ställas in där utan ska ställas i grovsoprummet som finns i gårdshuset. Den 
som trotsar detta förbud kommer att debiteras de extra kostnader som detta innebär. 
 
Flaskor får inte ställas på golvet i soprummet. De bör kastas i behållare på stan. 
 
Farligt avfall (t ex färg, lösningsmedel, batterier, glödlampor, småelektronik med sladd 
eller batteri) ska inte slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Det ska heller inte 
ställas in i grovsoprummet. Sådant gods ska istället lämnas på någon miljöstation.  
 
Tidningar slängs i behållare som står i soprummet och töms en gång i veckan. 
Kartonger, wellpapp o dyl tas isär (eftersom vi betalar per kubikmeter sopor) och slängs i 
grovsoporna. 
 
Vid fel eller synpunkter vad gäller sophanteringen kontakta föreningens ansvarige (se i 
telefonlistan under "Soprum"). 
 
STADGAR 
 
Grundregler om bostadsrättsföreningar finns i Bostadsrättslagen (1991:614) och där 
föreskrivs också vad som ska finnas i en förenings stadgar. Föreningens stadgar finns 
tillgängliga hos anlitad firma för administrativ förvaltning, ordföranden och sekreteraren 
(se telefonlistan). Förslag till förändringar av stadgarna lämnas till ordföranden. 
 
STYRELSEN 
 
Styrelsen väljs av årsstämman. Det finns tre ordinarie ledamöter och en suppleant (se 
telefonlistan under "Styrelsen"). Om du inte får tag i den föreningsansvarige för ett visst 
område kan du alltid vända dig till någon i styrelsen. 
 
STÄDNING 



Föreningen anlitar en särskild firma för städning av trapphusen (se i telefonlistan under 
"Trapphus, källare och vind"). I övrigt får vi städa själva. Ansvaret har respektive 
områdesansvarig. 
 
STÖRANDE GRANNAR 
 
Om du har problem med grannar kontakta någon i styrelsen. 
 
Om du ska ha fest kan det vara lämpligt att förvarna dina grannar genom att sätta upp en 
lapp på anslagstavlan. 
 
Störande arbeten i lägenheten får inte ske mellan kl 22.00-08.00. 

TAK 
 
Vid reparationsbehov eller synpunkter om taket kontakta föreningens ansvarige för 
"Gård, tak och fasad" (se telefonlistan). 
 
Om du upptäcker att det föreligger risk för olycksfall eller skadegörelse p g a snö, is eller 
föremål som kan falla ner från fastigheten kontakta föreningens ansvarige eller någon i 
styrelsen. Får du inte tag i någon ring under kontorstid plåtslageriet (angivet under 
"Gård, tak och fasad" i telefonlistan) och under icke kontorstid jourservicefirman (se 
telefonlistan under "Jourservice"). 
 
TEKNISK FÖRVALTNING 
 
Föreningen svarar för fastighetens skötsel. För att hålla kostnaderna nere ska vi alla 
försöka åtgärda sådant vi klarar själva. 
 
Huvudansvaret har den som är föreningsansvarig för ett visst område. Det är inte 
meningen att han/hon ska göra allt jobb, utan vi måste alla hjälpa till. Kom ihåg det när 
en föreningsansvarig ber dig om hjälp med något. 
 
Det blir dock nödvändigt att anlita olika firmor för åtgärdande av fel och för underhåll. De 
firmor föreningen anlitar finner du i telefonlistan. Läs också vad som står under varje 
område och under “FELANMÄLAN“. 
 
Observera att den firma som vi anlitar för administrativ förvaltning inte har något att göra 
med den tekniska förvaltningen. 
 
TELEFONLISTA 
 
Varje medlem får en lista med telefonnummer till alla medlemmar. Om något är fel eller 
om du byter telefonnummer anmäl det till styrelsens sekreterare (se telefonlistan). 
 
TILLTRÄDE TILL LÄGENHETERNA 
 
Styrelsen har rätt att erhålla tillträde till medlems lägenhet då det behövs för att utöva 
nödvändig tillsyn eller utföra arbete som erfordras. 
 
Om arbete ska utföras i din lägenhet en viss dag måste du lämna ifrån dig nyckel till 



lägenheten till angiven person om du inte kommer att vara hemma. Extrakostnader som 
drabbar föreningen p g a att du inte lämnat tillträde till lägenheten kommer att debiteras 
dig. 
 
TRAPPHUS 
 
Vid reparationsbehov eller synpunkter vad gäller trapphuset kontakta föreningens 
ansvarige (se telefonlistan under “Trapphus, källare och vind“). 

Föreningen anlitar en särskild firma för städning av trapphusen. Med hänsyn till 
brandsäkerheten får absolut inga föremål placeras i de utrymmen som är gemensamma 
(undantag barnvagnar på bv i gårdshuset). 

TVÄTTSTUGAN  

Tvättstugan finns i gathusets källare. Bokningslistor finns i anslutning till tvättstugan. Se 
till att du inte överbokar i onödan. Blir du klar tidigare eller inte tänker utnyttja hela passet 
så notera detta. Påbörjas inte bokad tvättid inom 30 min får tvättiden användas av annan 
medlem.  

Efter varje tvättpass ska du göra följande: 

Rengör tvättmaskinerna, särskilt tvättmedelsfacken. Det ska inte finnas kvar några 
tvättmedelsrester. 

 
Borsta rent filtren i tumlare och torkskåp. 
 
Sopa eller spola rent golvet vid behov. 
 
Kasta "ludd" och annat småskräp i sopsäcken. Större föremål som t ex tvättmedelspaket 

ska du kasta direkt i soprummet. 
 
Vid fel gör något av följande: 

Anmäl till föreningens ansvarige (se telefonlistan under "Tvättstugan") och sätt upp en 
lapp på den trasiga maskinen att felet är anmält och när du gjort det.  

Ring direkt till ansvarig firma (se i telefonlistan under "Tvättstugan"). Kom ihåg att ange 
att fakturan ska skickas till föreningen c/o ordföranden. Sätt en lapp på maskinen om 
när och vad du gjort. Meddela detta också till föreningens ansvarige eller 
ordföranden. 

 
UNDERHÅLL OCH REPARATION 
 
Huvudregeln är att föreningen svarar för underhåll och reparation av allt utanför 
lägenheten medan bostadsrättshavaren svarar för allt inne i lägenheten samt för balkong 
eller terrass som hör till lägenheten. 
 
Bostadsrättshavaren svarar för följande: 

Väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt. 



All inredning och utrustning som t ex köksbänkar, köksskåp, diskbänk, spis, fläkt, 
diskmaskin, tvättmaskin, tumlare, kyl, frys, handfat, dusch, badkar, toalettstol, kranar, 
blandare och garderober. 

Glas och bågar i fönster utom målning av yttersidorna. 
 
Ytter- och innerdörrar utom målning av ytterdörrens yttersida. (Föreningen svarar för 

brevinkast, dörringklocka och namnskylt.) 
 
Målning av radiatorer och ledningar till dessa. (Föreningen svarar för radiatorer och 

ledningar till dessa.) 
 
Vatten- och avloppsledningar från stamledningen samt golvbrunnar. 
 
Ventilationsdon och fläktar samt kanaler till dessa från stamkanalen. 
 
Lägenhetens undercentral för el (proppskåpet) samt elledningar från denna plats samt 

alla uttag. 
 
Alla extra uttag för kabel-TV och ledningar till och från extrauttaget/extrauttagen. 

(Föreningen svarar för stamuttaget i varje lägenhet och ledningen till detta uttag och 
ledningar mellan stamuttagen i olika lägenheter.)  

 
 Kakelugn samt rökkanal fram till fastighetens rökgång.  
 
Balkong.  
 
Om lägenheten behöver repareras p g a brand, vattenledningsskada eller skada p g a 
ohyra svarar bostadsrättshavaren själv för kostnaden om skadan uppkommit genom 
bostadsrättshavarens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som 
hör till hans/hennes hushåll eller gästar honom/henne eller av annan, som han/hon 
inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans/hennes räkning.  
 
I fråga om brandskador som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäller det som sagts 
ovan enbart om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han/hon bort 
iaktta. 
 
VATTEN  
 
Föreningen svarar för alla stamledningar vad gäller vatten. Bostadsrättshavaren svarar 
för ledningarna från stammen. 
 
Vid fel som kräver omedelbar åtgärd (t ex vid risk för översvämning) ringer du under 
kontorstid firman angiven under "Vatten, avlopp och värme" i telefonlistan och under icke 
kontorstid firman angiven under "Jourservice" i telefonlistan. 
 
Om du låter hantverkare stänga av vattnet sätt om möjligt upp en lapp om detta på 
anslagstavlan och meddela föreningens ansvarige. 
 
Om det inträffar en vattenskada som täcks helt eller delvis av fastighetsförsäkringen ska 



du kontakta föreningens försäkringsansvarige eller försäkringsbolaget (se i telefonlistan 
under "Försäkring och skadedjur") för att få en skadeanmälan. Efter det att du fyllt i den 
ska du lämna den till ordföranden. När bolaget fått in anmälan skickar de en 
representant för inspektion. 
 
Om du är osäker på om en skada ska regleras av fastighetens försäkringsbolag eller ditt 
hemförsäkringsbolag kontakta föreningens försäkringsansvarige (se telefonlistan). 
 
I vissa fall kan bostadsrättshavaren bli skyldig att betala tillbaka reparationskostnaderna 
till försäkringsbolaget och betala kostnaden för självrisken till föreningen. Det blir aktuellt 
om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens vållande eller genom vårdslöshet 
eller försummelse av någon som hör till hans/hennes hushåll eller gästar honom/henne 
eller av annan, som han/hon inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för 
hans/hennes räkning. 
 
VENTILATION 
 
Föreningen svarar för stamkanalen. Vid fel kontakta föreningens ansvarige för 
"Trapphus, källare och vind“ (se telefonlistan). Bostadsrättshavaren svarar för ev fläkt 
och ventildon samt ventilationskanaler från dessa till stamkanalen. 
 
Det är bara tillåtet med två olika typer av fläktar. Den ena typen är en spiskåpa avsedd 
för självdrag där kanalen går från kåpan in till stamkanalen. Kåpan ska vara försedd med 
spjäll och får absolut inte vara försedd med motordriven fläkt. Den andra typen är en 
kolfilterfläkt utan någon förbindelse mellan fläkten och stamkanalen kombinerat med ett 
separat ventildon med anslutning till stamkanalen. 
 
 
VÅLLANDE AV SKADA 
 
Om du råkar ha sönder något som tillhör föreningen eller som föreningen ansvarar för 
ska du naturligtvis ersätta föreningen för skadan. 
 
VÄRME 
 
Vi har fjärrvärme i fastigheten. Föreningen svarar för allt som har med värmen att göra. 
Det enda undantaget är målning av radiatorer och ledningar, som bostadsrättshavaren 
svarar för. 
 
Vid fel som kräver omedelbar åtgärd (t ex vid risk för översvämning) ringer du under 
kontorstid firman angiven under "Vatten, avlopp och värme" i telefonlistan och under icke 
kontorstid firman angiven under "Jourservice" i telefonlistan. 
 

ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTEN 
 
En bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt ska inlämna en skriftlig anmälan om 
detta till styrelsen. I anmälan ska anges överlåtelsedag och till vem överlåtelsen skett. 
Till anmälan ska bifogas ansökan om utträde ur föreningen. 
 



En ny innehavare av bostadsrätten får endast utöva bostadsrätten om han/hon antas till 
medlem i föreningen. Därför måste den nye innehavaren till styrelsen inge en ansökan 
om inträde i föreningen. Till denna ansökan ska bifogas kreditupplysning på den 
sökande. Observera att om den till vilken bostadsrätten överlåtits ej antagits som 
medlem är överlåtelsen ogiltig. 
 
Överlåtelse till juridisk person tillåts inte. 
 
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på högst 2,5 % av det basbelopp som gällde vid 
tidpunkten för ansökan om medlemskapet.  Förvärvaren ansvarar för att 
överlåtelseavgiften betalas. 
 
 
 


